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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust majandusotsuste tegemisel, 
eelkõige börsil noteeritud äriühingutes, kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikega 3 ja 
kasutada ära olemasolevat talendipotentsiaali, et tagada naiste ja meeste võrdsem osalemine 
äriühingute juhtorganites, toetades sellega siseturu nõuetekohast toimimist ning strateegia 
„Euroopa 2020” sihte ja eesmärki suurendada naiste tööhõive määra 2020. aastaks 75%-le.

Arvamuse koostaja toetab ettepanekus taotletud eesmärke. Ta väljendab erilist heameelt 
valiku üle kasutada direktiivi vahendina, millega luua liidus harmoneeritud õigussüsteem ja 
saavutada suurem õiguskindlus, et vähendada halduskoormust, mis tuleneb riikidevahelistest 
erisustest soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete kohaldamisel ja rakendamisel juhatustes.

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine on üks ELi peaeesmärkidest, see kajastub nii 
aluslepingutes (Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõige 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 157) kui ka põhiõiguste hartas (artikkel 23). ELi institutsioonid on teinud mitmeid 
jõupingutusi, et edendada soolist võrdõiguslikkust majandusotsuste tegemisel. 2010. aastal 
määratles komisjon võrdsuse otsuste tegemisel naiste harta (COM(2010)78 lõplik) ning naiste 
ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015 (COM(2010)491 lõplik) ühe prioriteedina. 
2011. aasta märtsis algatas komisjoni asepresident Reding kampaania naiste osaluse 
suurendamiseks ettevõtete juhatustes, kutsudes börsil noteeritud äriühinguid üles 
vabatahtlikult suurendama naiste osakaalu juhtorganites 2020. aastaks 40%-ni. Kampaaniaga 
oli võimalik ühineda terve aasta jooksul, kuid sellele kirjutas alla vaid 24 ettevõtet. 

Vaatamata nendele jõupingutustele, püsib juhtivatel ametikohtadel jätkuvalt sooline 
tasakaalustamatus. Komisjoni andmetel on praegu 15,8% suurimate äriühingute juhtivatest 
ametikohtadest naiste käes. Liikumine olukorra paranemise suunas on olnud aeglane ning 
aastane kasv vaid 0,6%. Tulemused erinevad liikmesriigiti. 

Komisjoni ettepanekut toetavad kõik majandusalastel ametikohtadel töötavad volinikud:
asepresident Antonio Tajani (tööstus ja ettevõtlus), asepresident Joaquín Almunia 
(konkurents), asepresident Olli Rehn (majandus ja rahandus), volinik Michel Barnier (siseturg
ja teenused) ja volinik László Andor (tööhõive ja sotsiaalküsimused) ning asepresident 
Viviane Reding. 
Arvamuse koostaja tuvastas mitmeid valdkondi, mis pakuvad naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjonile erilist huvi ja millele ta oma arvamuses lisatähelepanu pööras, 
eelkõige siseturu toimimine, ettevõtete õiguskindlus ja tarbijaeelistuste ilmnemine ettevõtte 
otsustusprotsessidega seotud valikutes. Arvamuse koostaja pööras asjakohast tähelepanu ELi 
haprale majandusolukorrale ja sellele, kuidas käesolev ettepanek võiks positiivselt mõjuda 
finantsstabiilsuse saavutamisele ja pikaajalisele majanduskasvule.
Euroopa Komisjoni andmete kohaselt teevad naised umbes 70% tarbimisotsustest kogu 
maailmas. Seega võib rohkemate naiste esindatus juhtivatel kohtadel pakkuda parema 
ülevaate majanduskäitumisest ja tarbijavalikutest. Tooted ja teenused, mis vastavad rohkem 
tarbijate vajadustele ja eelistustele, võivad müüginumbreid suurendada. 
Lisaks on ülioluline tagada õiguskindlus ettevõtetele, mis tegutsevad rohkem kui ühes 
liikmesriigis. Praegu esineb üle kogu liidu äriühingute juhtorganites soolise võrdõiguslikkuse 
toetamiseks kehtestatud reeglites ebavõrdsusi. Sellisel mitmekesisusel võib olla negatiivne 
mõju ühtse turu toimimisele. Piiriülese tegevusega ettevõtete jaoks on vaja ühtset 



PE507.984v01-00 4/8 PA\930986ET.doc

ET

usaldusväärset õigusraamistikku, et täielikult ära kasutada juurdepääsu ühtsele turule ning 
saavutada rahuldaval tasemel majandustulemusi. 

Nagu on ilmnenud mitmete kvantitatiivsete uuringute tulemustest, suurendab tippjuhtide seas 
valitsev sooline tasakaal praegustes majandustingimustes äriühingu finantssuutlikkust ja 
kasumlikkust. Seetõttu ei ole börsil noteeritud ELi äriühingute juhtorganites naiste osaluse 
suurendamine üksnes soolise võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimiskeelu tagamise huvides, 
vaid sellel võib olla positiivne mõju ka asjassepuutuvate äriühingute toimimisele ja 
majandustulemustele.

Arvestades ELi vananeva rahvastikuga, usub arvamuse koostaja, et ettevõtete juhtorganites 
Euroopa elanikkonnast poole potentsiaali kasutamata jätmine võib aeglustada meie majanduse 
arengut, finantsstruktuuride taastumist ja olemasoleva inimkapitali suutlikkust. 
Arvamuse koostaja kutsub oma muudatusettepanekutes liikmesriike üles pakkuma 
ettevõtetele stiimuleid, et need teeksid juhtorganites soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte 
järgimisel edusamme ning annaksid neist aru, võimaldades naiste juurdepääsu 
ettevõtlusvõrgustikele ja kujundades oma personalipoliitikat nii, et see toetaks naiste 
võimekuse ärakasutamist.

Esitatud muudatusettepanekud on tasakaalustatud ja kinnitavad ülalmainitud aspektide 
tugevdamise kaudu originaalteksti. Nende kaasamine parandab ettepaneku õiguskindlust ja 
tugevdab peamisi soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid, tagades seeläbi vastavuse 
põhiõiguste harta artiklile 23 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 157.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Naised teevad umbes 70% 
tarbimisotsustest kogu maailmas, seega 
võib rohkemate naiste esindatus juhtivatel 
kohtadel pakkuda parema ülevaate 
majanduskäitumisest ja tarbijavalikutest 
Tooted ja teenused, mis vastavad rohkem 
tarbijate vajadustele ja eelistustele, võivad 
müüginumbreid suurendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Mis puutub ettevõtlusse, siis on laialt 
levinud seisukoht, et naiste valimine 
juhtorganisse aitab parandada äriühingu 
üldjuhtimist, kuna see suurendab 
meeskonnatöö tulemuslikkust ja otsuste 
tegemise kvaliteeti tänu mitmekesisemale 
ja kollektiivile orienteeritud mõtteviisile, 
mis toob kaasa uusi vaatenurki ning 
võimaldab seetõttu teha tasakaalukamaid 
otsuseid. Paljud uuringud on näidanud, et 
koos parema soolise tasakaaluga 
tippjuhtide hulgas suureneb ka äriühingu 
finantssuutlikkus ja kasumlikkus. Naiste 
osaluse suurendamine börsil noteeritud ELi 
äriühingute juhtorganites võib seega 
avaldada positiivset mõju nende 
äriühingute tulemuslikkusele.

(8) Mis puutub ettevõtlusse, siis on laialt 
levinud seisukoht, et naiste valimine 
juhtorganisse aitab parandada äriühingu 
üldjuhtimist, kuna see suurendab 
meeskonnatöö tulemuslikkust ja otsuste 
tegemise kvaliteeti tänu mitmekesisemale 
ja kollektiivile orienteeritud mõtteviisile, 
mis toob kaasa uusi vaatenurki ning 
võimaldab seetõttu teha tasakaalukamaid 
otsuseid. Paljud uuringud on näidanud, et 
koos parema soolise tasakaaluga 
tippjuhtide hulgas suureneb ka äriühingu 
finantssuutlikkus ja kasumlikkus. Naiste 
osaluse suurendamine börsil noteeritud ELi 
äriühingute juhtorganites võib seega 
avaldada positiivset mõju nende 
äriühingute toimimisele ja 
majandustulemustele.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liikmesriigid peaksid võtma 
meetmeid, et soodustada parimate tavade 
vahetust ning tutvustada nende ettevõtete 
saavutusi, mille juhtorganite koosseisus 
on kehtestatud sooline tasakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Mitut tüüpi reeglid, mis on 
erinevates liikmesriikides kehtestatud 
soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks 
äriühingute juhtorganites, võivad tekitada 
ebavõrdsust ning takistada 
ettevõtluskapitali ja teenuste vaba 
liikumist ning need avaldavad ühtse turu 
toimimisele ebaühtlast mõju. Ettevõtete 
jaoks, mis tegutsevad rohkem kui ühes 
liikmesriigis, on vaja ühtset 
usaldusväärset õigusraamistikku, et 
täielikult ära kasutada juurdepääsu 
ühtsele turule ning saavutada tõhusaid 
majandustulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Arvestades vananeva rahvastiku ja 
oskuste nappusega, võib ettevõtete 
juhtorganites Euroopa elanikkonnast 
poole potentsiaali kasutamata jätmine 
aeglustada meie majanduse 
arenguvõimalusi ja finantsstruktuuride 
taastumist. Kui juhtivate ametikohtade 
puhul pooli kandidaate isegi ei kaaluta, 
võib see seada ohtu ametissenimetamise 
protsessi ja kvaliteedi enda, see omakorda 
suurendab usaldamatust ettevõtete 
võimustruktuuride vastu ning võib kaasa 
tuua languse olemasoleva inimkapitali 
rakendamise tõhususes. Süstemaatiline 
sobivate eri soost kandidaatide kaasamine 
tagab selle, et uued juhtorgani liikmed 
valitakse parimate nais- ja 
meeskandidaatide seast ning ühiskond on 
ettevõtete otsustusprotsessides õiglaselt 
esindatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ette näha, et börsil 
noteeritud äriühingud, kelle 
töötajaskonnas on alaesindatud soost 
töötajaid alla 10 protsendi, ei pea täitma 
lõikes 1 sätestatud eesmärki.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust teha erandit äriühingute jaoks, kus alaesindatud sugu moodustab vähem 
kui 10% kogu töötajaskonnast, sest see julgustaks praeguse olukorra jätkumist.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Olenemata oma koosseisust või 
korraldusest, on juhatus praegu ning 
peab jääma ka tulevikus kollegiaalseks 
organiks, mis esindab kõiki aktsionäre 
tervikuna. Ta peab alati tegutsema 
äriühingu huvides. Tähelepanu tuleb 
pöörata eelkõige juhatuse soolisele 
tasakaalustatusele ja mõlema soo võrdse 
esindatuse tagamisele, et võtta edukalt 
arvesse aktsionäride huve ja 
tarbijanõudluse üldist ülesehitust.

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peavad looma sobivaid 
stiimuleid, et julgustada ettevõtteid tegema 
juhtorganites soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtete austamisel edusamme ning 
neist aru andma; parandama aktsionäride 
võimalusi leida kvalifitseeritud 
naiskandidaate ning ergutama 
teabevahetust ja parimate tavade 
vahetust; võimaldama naiste juurdepääsu 
ettevõtlusvõrgustikele ja ettevõtluse 
arengule; kujundama personalipoliitikat 
nii, et see toetaks naiste võimekuse 
ärakasutamist ja tagaks selle, et ei esineks 
soolist ühekülgsust;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete määramise või valimise 
kehtetuks tunnistamine kohtuorgani poolt, 
juhul kui kõnealune määramine või 
valimine on vastuolus artikli 4 lõike 1 
kohaselt vastu võetud siseriiklike sätetega.

(b) tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete määramise või valimise 
kehtetuks tunnistamine kohtuorgani poolt, 
juhul kui kõnealune määramine või 
valimine on vastuolus artikli 4 lõike 1 
kohaselt vastu võetud siseriiklike sätetega. 
Tegevjuhtkonda mittekuuluvate 
juhtorgani liikmete määramise või 
valimise kehtetuks tunnistamine ei tohi 
mõjutada juhatuse tehtud otsuste 
kehtivust.

Or. en


